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 إشكبنَخ رشمجخ املدغهخ انهغبٌَ ادحبعوثٌ

  ؤ.وُٗمت خمى

 وػو -حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي 
ت بلى الّلٛت ملخو البدث:  ٌٗالج َظا البدض بق٩الُت جغظمت وه٣ل مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت مً الّلٛت ؤلاه٩لحًز

 بُت للمٟهىم الىاخض.الٗغبُت، و٦ظا ٢ًُت حٗضص اإلاهُلر الٗغبي في مجا٫ الّلؿاهُاث الخاؾى 
 الّلؿاهُاث الخاؾىبُت، اإلاهُلر الّلؿاوي الخاؾىبي، الّترظمت، ّحٗضص اإلاهُلر.  ال٩لماث املٟخاخُت:

Abstract: This research deals with the problem of translation terms of computational linguistic 

terms, from English into Arabic, and the diversity of Arabic terms in the field of computational 

linguistic for a single definition.                                                                    

Key words: computational linguistics, term of computational linguistic, translation, term diversity. 
اء بمخُلباث الخُاة اإلاٗانغة، وطل٪ في  ٣ضمت:م ؤنبدذ ٢ًُت اإلاهُلر الٗلمي مً ؤَم ٢ًاًا جىمُت الّلٛت الٗغبُت للٞى

ت مً اإلاخّٛحراث، ؤَمها ٦ثرة ؤلاهخاط اإلاٗانغ في اإلاجاالث الٗلمُت والّخ٣ىُت، وحٗضص الّخسههاث اإلاٗىُت،  يىء مجمٖى
الٌُٟ مً اإلاهُلخاث الٗلمُت والّخ٣ىُت، التي ويٗذ ؤؾاؾا في الّلٛاث ألاوعوبُت ويغوعة الّخٗبحر بالّلٛت الٗغبُت ًٖ طل٪ 

بق٩الُت جغحمت املهُلح والتي جخُلب بًجاص اإلا٣ابل اإلاىاؾب في الٗغبُت، وؾإخاو٫ مً زال٫ بدثي َظا اإلاىؾىم بـ: 
ت بلى الّلٛت الٗغبُت، ؤن ؤٖالج ٢ً الّلؿاوي الخاؾىبي ُت ه٣ل مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت زهىنا مً الّلٛت ؤلاه٩لحًز

ً الٗغبي، ٞخسخل٠ آعاء اإلاترظمحن خى٫ اإلاهُلر اإلاىاؾب  بلى الٗغبُت التي جُغح الٗضًض مً الّدؿائالث وؤلاق٩الُاث في الَى
ض  للّضاللت ٖلى مٟهىم مّٗحن، الؾُما بطا حّٗل٤ ألامغ بٗلم خضًض الّيكإة ؤظىبي اإلاهضع ٦ٗلم الّلؿاهُاث الخاؾىبُت، مما ًٍؼ

لُه ه٣ى٫ حٗاوي الّلٛت الٗغبُت  مً مك٣ت مهّمت اإلاترظم في بًجاص اإلا٣ابالث الٗغبُت الّض٣ُ٢ت اإلا٣ابلت لؤللٟاّ ألاظىبُت. ٖو
نٗىباث ظّمت في ٢ًُت اإلاهُلر الظي ًُغح ٣٦ًُت زُحرة في اإلاداٞل الٗلمُت، ٞىجض اإلاهُلر ألاظىبي الىاخض له ّٖضة 

اإلاكغ١ واإلاٛغب الٗغبُحن. و٢ض اهُل٣ىا في َظا البدض مً ٞغيُت حٗضص اإلاهُلخاث الٗغبُت جغظماث ٖغبُت جسخل٠ بحن 
ضم اّجبإ ٢ىاٖض ومىهجُاث مدّضصة ومىّخضة في الّترظمت بلى الّلٛت الٗغبُت، ومً َظا الباب  خّتى في صازل ال٣ُغ الىاخض ٖو

ٗغبُت ماصامذ الٗغبُت لم حٗخمض ٖلى وؿ٤ مىٓىمت " ٌؿخدُل ؤن ًدّل مك٩ل اإلاهُلر في الّلٛت ال  ًم٨ً ال٣ى٫ بّهه:
لى ؤؾاؽ مً الّخدضًض الّض٤ُ٢ للمٟاَُم وألازظ بخإنُل مجهجي زابذ في بٗضٍ الٗام، وباٖخماص  اإلاهُلخاث الٗاإلاُت، ٖو

ت والازخهاع" لر ولهظا ًجب جىخُض اإلاهُلر، وبًجاص م٣ابل ٖغبي مىّخض للمهُ )49 :2003(نالر بلُٗض  الّض٢ت والّؿٖغ
 ألاظىبي.

اّللؿاهُاث الخاؾىبُت مً ؤَم الٗلىم التي حؿاٖض ٖلى حٗلُمُت وجغ٢ُت الّلٛت الٗغبُت، باّل ؤّهه هجض ؤّن اإلاهُلر  إلاق٩الُت:
الّلؿاوي الخاؾىبي ًُغح ّٖضة حؿائالث زهىنا في ٢ًُت الّترظمت بلى الّلٛت الٗغبُت، لظا ٞةّن بدشىا ًدىاو٫ َظا اإلاجا٫، 

ا وؤَم ما َغخخ ه مً ؤؾئلت ما ًلي: ماهي مٗاًحر ه٣ل مهُلخاث ٖلم الّلؿاهُاث الخاؾىبُت بلى الّلٛت الٗغبُت مً مهضَع
با للمهُلر؟ بطن ه٣ى٫ بّن اإلاهُلر ٌٗاوي الّخٗضص، ُّٞٗبرون ًٖ مٟهىم  ل ًخم طل٪ جغظمت للمٟهىم ؤم حٍٗغ ؤلاه٩لحزي؟ َو

مهُلر مىاؾب ًهلر اؾخسضامه ًٞال ًٖ الهٗىبت الّتي جىاظهه واخض بإلٟاّ ٦شحرة، لظا هجض ال٣اعت ًدخاع بضوعٍ ؤي 
 في ٞهم اإلا٣غوء.

ى ه٣ل  َضٝ الّضعاؾت:  وؤَضٝ مً زال٫ َظا البدض بلى جىيُذ ٦ُُٟت الّخٗامل م٘ مدىع مهم في مجا٫ الّترظمت َو
ُت ال٣اعت مهُلخاث اإلاٗاٝع ألاظىبُت بلى الّش٣اٞت الٗغبُت، وبظل٪ ه٣ل الّهىعة اإلاهُلخُت بلى ال٣ا عت، ٦ما ؤَضٝ بلى جٖى

بمضي زُىعة الىي٘ الّغاًَ للمهُلخاث الٗغبُت ؤمال في بياٞت مداولت في بياٞت مداولت في ؾبُل جىخُض اإلاهُلخاث 
 الّخ٣ىُت الٗغبُت.
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ت، مجها و٢ض جىاولذ َظا اإلاىيٕى الٗضًض مً الّضعاؾاث الٗغبُت وألاظىبُت، واَخّمذ به َُئاث لٍٛىالّضعاؾاث الّؿاب٣ت: 
ب، واإلاىٓمت الٗغبُت للّترظمت، و٢امذ َظٍ ألازحرة بجم٘ ما ٣ًاعب  ت الٗغبُت، وم٨خب جيؿ٤ُ الّخٍٗغ ؤل٠  55اإلاجام٘ الّلٍٛى

ت والالجُيُت، وه٣لها بلى الّلٛت الٗغبُت، وويٗتها ٖلى مى٢ٗها ؤلال٨ترووي  ت وألاإلااهُت والٗبًر مهُلر مً الٟغوؿُت، وؤلاه٩لحًز
إل ٖلحها، وببضاء آعائهم ٢بل جشبُتها واٖخماصَا جهاثُا. لُخم٨ً اإلاهخمى  َّ  ن مً الا

اث بحن الخّض والّخهىع في هضوة اؾدشماع اإلاهُلر اإلاّىخض الّهاصع ًٖ  ُّ و٢ضمذ هىعة مؿخٟٛغ صعاؾت بٗىىان: مهُلر اإلاٗلىم
ث معجم اإلاٗلىماجُت، ٦ما ، وقملذ الّضعاؾت هماطط مً مهُلخا2001ماجمغاث الّخٍٗغب بم٨خب جيؿ٤ُ الّخٍٗغب ؾىت 

 .  2007َغح ظىػ٠ٍ وعٞاَلي بق٩الُت جغظمت مهُلخاث ٖلم الخاؾىب في عؾالخه 
، جم ج٣ؿُم اإلاىيٕى بلى ظؼؤًً:٩َُل الّضعاؾت:   لئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت بمسخل٠ ظىاهب اإلاىيٕى
ت اإلاخّٗل٣ت بمخٛحراث اإلا الجؼء الّىٓغي: ، ؤَمُت جىخُض اإلاهُلر، مك٨الث جم الّخُغ١ ُٞه إلاسخل٠ الجىاهب الّىٍٓغ ىيٕى

 ه٣ل اإلاهُلر الّلؿاوي الخاؾىبي.
ظا  ىت مً مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت اإلاى٣ىلت بلى الّلٛت الٗغبُت، َو ُّ الجؼء الّخُب٣ُي: ومً زالله جم ٖغى ٖ

 بم٣ابالث مسخلٟت. 
 الجؼء الّىٓغي:

 مٟهىم املهُلح الّلؿاوي الخاؾىبي: -1
ث الخاؾىبُت ج٩ىن ؤخضر ٞغوٕ الّلؿاهُاث، وؤَم َظٍ الٟغوٕ ظمُٗا في ٖهغ جخٗاْم ُٞه ؤَمُت آلالت لّٗل الّلؿاهُا 

ها في الّلٛت، والخاؾىب، ؤي َى ىضعط مىيٖى ت. ٍو " (الخاط  "الخ٣ل الظي جمتزط ُٞه الّلؿاهُاث باإلاٗلىمُاث والّخ٣ىُت واإلاٗٞغ
ومً َىا ًٟهم ؤّن الّلؿاهُاث الخاؾىبُت حٗجي جغظمت الّلٛت بلى ) ٖلى خض حٗبحر الباخض الخاط نالر، 320 :2007نالر، 

ايُت ًٟهمها الخاؾىب.  عمىػ ٍع
 ؤَمُت املهُلح في البدث الٗلمي: -2
لى خض حٗبحر الخىاعػمي ٞةّن   بّن اإلاهُلخاث يغوعة ٖلمُت حؿعى ألامم والّش٣اٞاث اإلاسخلٟت بلى يبُها وجدضًضحها، ٖو

ىا صون ؤلاإلاام بمهُلخاجه  والٗىاًت بها مً اإلاهُلخاث حّٗض مٟاجُذ الٗل ُّ ىم، ولِـ بىؾ٘ ؤي باخض ؤن ًدىاو٫ ٖلما مٗ
م زلُٟت: همها، لظا ٣ًى٫ الباخض ٖبض ال٨ٍغ " اإلاهُلخاث الٗلمُت هي الغّاٞض ألاؾاسخي للمٗاظم  زال٫ صعاؾتها وقغخها ٞو

ت وفي الّخُب٣ُاث والّجهىى بالّلٛت ٖلى وظه الٗمىم، وهي حكمل ؤلٟاّ الخًاعة الخضًشت  ت الّىٍٓغ في قتى ٞغوٖها: في اإلاٗٞغ
" ( ٖبض ال٨ٍغم  الٗلمُت وال ًغاعى في الانُالح باّل ألاًٞل، مما اقّخض بلُه مؿِـ الخاظت، ولى ٧اهذ ال٩لمت ؤعجمُت ألانل

ت.  )237: 1986زلُٟت،   وبظل٪ ٧اهذ اإلاهُلخاث بابا واؾٗا لىلىط اإلاٗٞغ
بٗض ؤن حكٗبذ الٗلىم، و٦ثرث الٟىىن، و٧ان البض للٗغب مً ؤن ًًٗىا إلاا اؾخجض مً  ول٣ض ػاص الٗىاًت باإلاهُلر

ب، و٧اهذ َظٍ الىؾاثل ؾببا في  مهُلخاث ظضًضة مؿخُٗىحن بىؾاثل ؤَمها: الىي٘، ال٣ُاؽ الاقخ٣ا١، الّترظمت، الّخٍٗغ
ٗما٫ َظٍ الّخ٣ىُاث ؤّن الٗلىم ٢ض اَغصث اّحؿإ الٗغبُت، واؾدُٗابها للٗلىم وآلاصاب والٟىىن، واإلاالخٔ مً ظّغاء اؾخ

ذ قِئا ٞكِئا، مما ؾاٖض ٖلى يغوعة يبِ اإلاهُلخاث وجدضًضَا.  وجىٖى
وفي ألازحر ه٣ى٫ بّن اإلاهُلخاث والّهُٜ ظؼء مً اإلاىهج الٗلمي، بط حؿاٖض ٖلى الّخسهو، وهي وؾُلت مهمت مً وؾاثل 

 الّخٗلُم، وه٣ل اإلاٗلىماث.
 الاقترا٥ والازخالٝ: الّخٗضص املهُلخي بحن -3
ت  ال جؼا٫ ٢اثمت، الّخٗضص اإلاهُلخي للٛت الٗغبُت بحن الاقترا٥ والازخالٝ مك٩لت بّن   م مجهىصاث اإلاجام٘ الّلٍٛى ٚع

ظا ما ًاصي بلى ح٣ُٗض الّضعؽ الّلٛىي.   لخىخُضٍ، َو
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ت مخٗضصة ومخٟغ٢ت  " الاقترا٥: ه٣هض به في م٣ابل ٖغبي واخض" (بصَعـ اقترا٥ مهُلخاث ؤعجمُت ٖلمُت وج٣ىُت وخًاٍع
ٞىجض ٦شحرا مً ال٩لماث الٗغبُت الىاخضة التي لها ٖضة مٟاَُم ؤظىبُت ؤو ج٣ىُت ص٣ُ٢ت،   )61: 2001بً الخؿً الٗلمي، 

حر واضر لضي ال٣اعت  و٢ض ٩ًىن ٧ّل واخض مجها مىؾىما بلٟٔ زام في لٛخه ألانلُت، مما ًجٗل اإلاهُلر ٚامًا ٚو
 بلى اؾخسضام لٛت ؤظىبُت لخمضٍ بالّخٗبحر الّض٤ُ٢ باإلاهُلر الظي ًاصي بىيىح اإلاٗجى الظي ٣ًهضٍ. الٗغبي، ًُُٞغ اإلاش٠٣

ى ؤمغ مظمىم ٖىض ٦شحر مً الٗلماء.  الازخالٝ: ه٣هض به حٗضص اإلا٣ابالث الٗغبُت للٟٔ ألاظىبي الىاخض، َو
 يغوعة جىخُض املهُلخاث في البدث الٗلمي: -4
دى٫ صون بّن الٟىضخى اإلاهُلخُت مك٩  ت، ٍو هت جاصي بلى اعجبا٥ في الٟهم، مما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اؾدُٗاب اإلاٗٞغ لت ٍٖى

ت في اإلاىٓماث الّخابٗت لؤلمم اإلاخدضة، ألّجها  ٤ُٗ الّدكدذ اإلاهُلخي الاؾخٟاصة مً الخضماث الّلٍٛى الّخد٨م بؼمام الٗلىم، َو
ا لٛت واخضة مىّخضة مما ً ت الٗغبُت، وازخالٝ اؾخسضام جخٗامل م٘ الّلٛت الٗغبُت باٖخباَع جٗل جباٖض ٖمل اإلاجام٘ الّلٍٛى

 اإلاهُلخاث مً بلض ٖغبي بلى آزغ، ٌك٩ّل زُغا حهّضص الخًىع الٗغبي في اإلاداٞل الّضولُت.

 مىهجُاث م٣ترخت في جىخُض املهُلخاث:  -
ً الٗغبي ، لخىخُض اإلاهُلخاث في الَى ٣ت مالثمت في هٍٓغ ، جخمشل في بهجاػ معجم ٞغوسخي ل٣ض خّضص مهُٟى الّكحهابي ٍَغ

ت والٟلؿُٟت وألاصبُت وؤلٟاّ الخًاعة ٖلى ؤن ًجم٘ ٧ّل مجهما  ُّ ٖغبي، ومعجم به٩لحزي ٖغبي للمهُلخاث الٗلمُت والٟى
ؤّصر ألالٟاّ الٗغبُت وؤعجخها. ٦ما هجض الخاط نالر ٢ض ؤقاع بلى يغوعة جىخُض اإلاهُلخاث الٗغبُت، وطل٪ بخىخُض 

حن باؾخٗما٫ اإلاهُلخاث الٗلمُت والّخ٣ىُت، ٣ٞا٫:مىهجُاث البدض وا " ولٓىاَغ  لىي٘، ٦ما ؤقاع بلى اَخمام الّلٍٛى
الاؾخٗما٫ ٢ىاهحن و٦ُُٟاث زاّنت والّلٛىي الظي ال حهّخم بظل٪ ٞمشله ٦مشل الّهاو٘ الظي ًً٘ للّىاؽ ؤصواث صون ؤن ًغاعي 

ؿخسٟىهه اَخمامهم وخاظتهم الخ٣ُ٣ُت، وصون ؤن ًلخٟذ بلى ما ًىاؾب هم مً جل٪ ألاصواث، وما جمُل بلُه َباٖهم َو
ؿخدؿىىهه" (الخاط نالر،  ) و٢ض ون٠ البدض في اؾخٗما٫ اإلاهُلخاث في الى٢ذ الخالي ب٩ىهه ٚحر ٧اٝ، 384: 2007َو

حر مؿخٝى إلاا ًخُّلبه البدض الٗلمي اإلاُضاوي.  ٚو
 ٛت الٗغبُت: مك٨الث ه٣ل املهُلح ألاحىبي )الّلؿاوي الخاؾىبي( بلى اللّ  -5

ت  ى ٖضم اؾخ٣غاع اإلاهُلر الٗغبي، ومً ؤَم َظٍ اإلاك٨الث الّلٍٛى ل٣ض حٗضصث ألاؾباب، باّل ؤّن اإلاك٩ل واخض، َو
 والّخىُٓمُت الّتي ؤّصث بلى جظبظب اإلاهُلر وحكدخه ما ًلي:

ام ٧لمت ًإحي بها مً لهجخه في ُٚاب اإلا٣ابل الٗغبي الٟهُذ للمهُلر ألاظىبي، ٢ض ًلجإ اإلاجمعي ؤو اإلاال٠ بلى اؾخسض -
ظا  الٗامُت، مما ًجٗل اإلاهُلر اإلاىيٕى يُٟٗا لٗضم زباث مضلىله ًٞال ًٖ ٚمىيه لضي الّىا٣َحن بلهجاث ؤزغي، َو
الّخباًً الّلٟٓي في الّلهجاث ال ًىظض بحن الٗامُت والٟهخى ٣ِٞ، بل الٗغبُت الٟهُدت طاتها، جخٗضص ٞحها الّلهجاث مً بلض 

ب ؤّهه مً ؤؾباب حٗضص اإلاهُلر اإلاتراصٞاث، الّتي هي بخضي مؼاًا الٗغبُت ٞؿىء اؾخٗمالها بٗضم جدضًض بلى آزغ، وال ٍٛغ
 صاللتها ٖلى اإلاٟاَُم الٗلمُت ؤّصي بلى وي٘ ٖضص مجها م٣ابال للمٟهىم ألاظىبي الىاخض.

ب الٗغبُحن له ؤزغ ؾلبي في ٖملُت ه٣ل بّن ازخالٝ اؾخسضام الّلٛاث ألاظىبُت وجٟاوتها مً بلض آلزغ بحن اإلاكغ١ واإلاٛغ  -
ت وؤزغي مً  مهُلخاث ( الّلؿاهُاث الخاؾىبُت) ألاظىبُت بلى الّلٛت الٗغبُت بط ًترظم اإلاهُلر ؤو ٌّٗغب، مغة مً ؤلاهجلحًز

ت التي جيخمي بلحها الّلٛخان هيخهي ٚالبا بلى م٣ابلحن ٖغبُحن للمٟهىم الىا  خض.الٟغوؿُت، م٘ ازخالٝ الٟهُلت الّلٍٛى
 الجؼء الّخُب٣ُي:

 ج٣ضًم منهجي:  -1
ت بلى الّلٛت  ؾىضعؽ في َظا البدض ظملت مً اإلاهُلخاث الّتي ٢ض جمشل بق٩الُت خ٣ُ٣ُت ٖىض الّى٣ل مً الّلٛت ؤلاهجلحًز
، اٖخمضها في  الٗغبُت، في ٞغوٕ الّلؿاهُاث الخاؾىبُت وؾىسو بالّضعاؾت بٌٗ اإلاهُلخاث ٦شحرة الاؾخٗما٫ في َظا الٟٕغ
ظغص اإلاهُلخاث ٖلى مضوهدىا في اإلاٗاظم وال٨خب واإلا٣االث الخانت بالّلؿاهُاث الخاؾىبُت وؤَمها: معجم الخاؾباث إلاجم٘ 
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ى مً جإل٠ُ قىقي ي٠ُ  و٢امىؽ في مهُلخاث ال٨مبُىجغ، و٢امىؽ اإلاٗاوي، و٦خاب  الّلٛت الٗغبُت بال٣اَغة، َو
ت بلى 7(مهُلخاث الخاؾب وؤلاهترهِذ الظي ًدخىي ٖلى ؾبٗت  ظٍ ال٨خب هجضَا مترظمت مً الّلٛت ؤلاهجلحًز ) ؤظؼاء، َو

الّلٛت الٗغبُت، و٢ض ازخاعها َظٍ اإلاٗاظم وال٨خب هٓغا ٖلى اخخىائها ٖلى مهُلخاث َامت في َظا الٗلم ( الّلؿاهُاث 
 الخاؾىبُت).

 بق٩الُت الّخٗضص في جغحمت املهُلح الّلؿاوي الخاؾىبي بلى الّلٛت الٗغبُت:  -2
ّن مك٩لت الّخٗضص مً ؤَم اإلاكا٧ل الّتي حٗترى اإلاهُلر الٗلمي والّلؿاوي في ٖهغها الخضًض، ٣ٞض ًُل٤ الّلؿاهُىن ٖلى ب

اإلاٗجى الىاخض بإ٦ثر مً ٧لمت، مما ًاصي بلى الٛمىى والالخباؽ في طًَ ال٣اعت ؤو مؿخسضم َظٍ اإلاهُلخاث. ومً َىا 
حن الٗغب إلاٗ ت الّغامُت ه٣ى٫ بالّغٚم مً ججىض الّلٍٛى الجت مك٩لت و٢ًُت اإلاهُلر، وطل٪ في بَاع خغ٦ت اإلاجام٘ الّلٍٛى

ضاص لٛت ٢ىمُت قاملت في مٟغصاتها وانُالخاتها الاؾخٗمالُت، باّل ؤّن مؿاعي الٗضًض مً الجهاث اإلاهّخمت ب٣ًُت حٗمُم  إٖل
ً الٗغبي، لم جبّحن طل٪، ٞةّن وا٢ ا وجىخُض اؾخٗمالها في الَى ٘ البدض اإلاهُلخي الّغاًَ ال ًغاعي في اإلاهُلخاث ووكَغ

مجمله اإلاباصت ألاؾاؾُت لٗلم اإلاهُلر، في م٣ضمتها جٟغص ٧ّل مٟهىم مً اإلاٟاَُم الٗلمُت ؤو الّخ٣ىُت بلٟٔ مدضص ًض٫ّ ٖلُه 
ظا ما ًدبّحن في ٢ى٫ مهُٟى َاَغ الخُاصعة: حر اإلاعجمُت َو ما٫ اإلاعجمُت ٚو ، هدُجت "بغػث َظٍ اإلاك٩لت بك٩ل واضر في ألٖا

ل٣ُام ظهاث ٖضًضة بازخُاع اإلاهُلخاث، مما ؤّصي بلى وظىص ٧لماث مسخلٟت للمهُلر ألاظىبي الىاخض في ؤ٢ُاع ٖغبُت 
) هالخٔ مً 120: 2003" (مهُٟى َاَغ الخُاصعة،  مسخلٟت، و٦ظل٪ في ال٣ُغ الٗغبي الىاخض، بل خّتى ٖىض اإلاٗغب الىاخض

ا  زال٫ ٢ىله بّن الباخض ٌكحر بلى خغ٦تي ب، طل٪ ؤّن مٗٓم اإلاهُلخاث الٗغبُت الخضًشت مى٣ىلت ًٖ ٚحَر الّترظمت والّخٍٗغ
 مً الّلٛاث، ُٞىجم ًٖ َظا الّى٣ل حٗضص في وي٘ ازخُاع ألالٟاّ الٗغبُت ولّٗل َظا ٌٗىص خؿب الباخض هٟؿه بلى:

ظا ًّخطر مً زال٫ ٢ىله: - الّتي ؤّصث بلى وكىء اإلاك٨الث في "بّن مً ؤَم ألاؾباب  خضازت ٖلم اإلاهُلر في الٗغبُت: َو
اإلاهُلر خضازت َظا الٗلم في الٗغبُت، ٨ٞما مّغ بىا ؾالٟا لم ٌكخٛل الٗغب بهظا الٗلم الخضًض، باّل في ؤواؾِ َظا ال٣غن ( 

ٞجاءث  )134: 2003" ( الخُاصعة،  ال٣غن الخضًض) ؤو ٢بل طل٪ ب٣لُل، بضءا ب٨خاباث اإلاغخىم ببغاَُم ؤهِـ وؤ٢غاهه
ا ما، ؤي بٗض صزى٫ الٗضًض مً ألالٟاّ ألاظىبُت بلى اظته ب اإلاهُلخاث مخإّزغة هٖى حن في بَاع جغظمت وحٍٗغ اصاث الّلٍٛى

لُه ججّلذ مداوالث بٌٗ مجهم في وي٘ مهُلخاث ٖغبُت جخمّحز بالّدكدذ والٟغصًت.  الٗغبُت، ٖو
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الجهل بالّخسهو الٗلمي: بّن ٖضم جسهو اإلاترظمحن باإلاجا٫ الٗلمي، الظي ًخٗاملىن ُٞه م٘ مهُلخاجه، ًاصي بلى  - 

به، ٩ُٞىن البدض في صاللخه ٢ا حر قامل.نٗىبت ٞهم مٗجى اإلاهُلر اإلاغاص حٍٗغ  نغا ٚو
وفي نضص البدض الّظي ه٣ىم به خى٫ اإلاهُلر الّلؿاوي الخاؾىبي هجض ؤلاق٩الُت هٟؿها وطل٪ في بَال١ ّٖضة حؿمُاث 

 إلاهُلر واخض، ومً بحن َظٍ اإلاهُلخاث الّلؿاهُت الخاؾىبُت هظ٦غ ما ًلي:

 الُت جغحمت ؤو ه٣ل مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت بلى الّلٛت الٗغبُت:بق٩ -3
ٌٗاوي اإلاهُلر الّلؿاوي الخاؾىبي مً جغظمت ٚحر ص٣ُ٢ت بلى الّلٛت الٗغبُت بؿبب خضازت وكإة َظا الٗلم، وؤنله ألاظىبي،  

ت والٗغبُت، ًهٗب جغظمت َظٍ اإلاهُلخا ث الخانت بالّلؿاهُاث الخاؾىبُت. وهٓغا الزخالٝ في ٞهُلت الّلٛخحن ؤلاه٩لحًز
ظا ما ؾىىضخه مً زال٫ ؾغص بٌٗ اإلاهُلخاث ؤو الٗباعاث اإلاى٣ىلت بلى الّلٛت الٗغبُت:  َو

ووؿخيخج مً زال٫ َظٍ الّترظماث، ٖضم جد٨م اإلاترظم الٗغبي ؤزىاء الّترظمت بلى الّلٛت الٗغبُت، ٞلم ًخىنل بلى بًجاص 
ظٍ مك٩لت ٌٗاوي مجها اإلاهُلر الّلؿاوي الخاؾىبي الٗغبي.اإلاهُلر الٗغبي الّض٤ُ٢ والىاضر،   َو

ب مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت: -4  بق٩الُت حٍٗغ
  ٤ ُٟي في مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت، ؤّن بًٗا مجها جغظمذ ًٖ ٍَغ جبّحن لىا مً زال٫ بهجاػها للمعجم الْى

ب والظي ٣ًهض مىه ٦ُُٟت وي٘ وه٣ل اإلاهُلر اللّ  ت الّخٍٗغ ؿاوي الخاؾىبي الٗغبي مً الّلٛت ألاظىبُت و٢ض ؤصعظىا مجمٖى
ب بلى الّلٛت الٗغبُت، ومً ؤَمها: ٤ الّخٍٗغ  مً اإلاهُلخاث الخانت بهظا الٗلم، والتي ه٣لذ ًٖ ٍَغ
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 خاجمت: ال

ىا ٖلى مهُلخاث جخسلل مجاالث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت واؾخيخجىا مً زاللها ؤّن صاللت َظٍ  بٗض َظٍ الّضعاؾت حٗٞغ
ا ميكإ َظا الٗلم ٖلى ٨ٖـ الّلٛت الٗغبُت، و٢ض  ت، باٖخباَع اإلاهُلخاث، ٧اهذ مدّضصة بيؿبت ٦بحرة في الّلٛت ؤلاه٩لحًز

ت مً الّىخاثج، وؤَم  ها:زلهىا بلى مجمٖى
ت في مجا٫ الّلؿاهُاث الخاؾىبُت؛ ألّجها حّٗبر ًٖ مىا٠٢ ؤو  - نٗىبت بًجاص م٣ابالث ٖغبُت م٩اٞئت للمهُلخاث ؤلاه٩لحًز

ؤقُاء خضًشت الٗهض لم ٌؿب٤ للمعجم الٗغبي ؤن جبىاَا مً ٢بل ؤو ٚحر ٢ابلت للّترظمت ؤنال، ٞال ًجض اإلاترظم ؾبُال لى٣لها 
ت.ؾىي الاؾخٗاهت بالّهُٜ اإلالخ  ٍى

ب. - ٤ الّترظمت ؤو الّخٍٗغ  بٌٗ مً مهُلخاث الّلؿاهُاث الخاؾىبُت هجضَا مى٣ىلت، بما ًٖ ٍَغ
ال خٓىا ٖضم التزام اإلاترظمحن ٖىض ه٣ل اإلاهُلر ؤلاه٩لحزي بلى الٗغبُت بلٟٔ واخض، بط حٗضصث اإلا٣ابالث الٗغبُت للٟٔ  -

 ألاظىبي الىاخض.
 وؤزحرا جىنلذ بلى الّخىنُت الّخالُت:

 ًجب جىدي الّض٢ت في ه٣ل اإلاٟهىم ألاظىبي مً زال٫ صاللت اإلا٣ابل الٗغبي. -
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